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1 Počúvanie hudby v 3. ročníku základnej školy 

 

 V treťom ročníku si žiaci v hudobnej výchove prehlbujú učivo z prvého a druhého 

ročníka, ale najmä získavajú nové poznatky a zážitky. Pri poznávaní hudobného diela je 

dôležité žiakov oboznamovať s krátkym životopisom skladateľa, zaujímavosťami z jeho 

života, prípadne s pozadím i dôvodom vzniku daného hudobného diela. Vo výbere skladieb 

pre 3. ročník ZŠ nájdeme vokálne, inštrumentálne i vokálno-inštrumentálne skladby určené 

priamo deťom alebo úryvky skladieb z diel svetových autorov, ktoré môžu byť pre žiakov 

tohto veku hudobne podnetné. Nechýbajú ani diela slovenských hudobných skladateľov. 

Autori učebnice sa zamerali na ukážky 20. storočia a všetky vychádzajú od umocneného 

zážitku k aktivizujúcim hudobným činnostiam a poznatkom. Učebnica v plnej miere 

rešpektuje hudobnosť detí prostredníctvom detskej spontánnosti, aktivity a tvorivosti. 

V učebnici nájdeme rôzne aktivity s hudbou prepojené s inými prejavmi, najmä s pohybom 

a tvorivou dramatikou. 

 Na základe analýzy učebnice hudobnej výchovy pre 3. ročník ZŠ vydanej v roku 

2010 uvádzame skladby podľa poradia, v akom sa v učebnici nachádzajú. 

Vokálne skladby: Z. Mikula: Lúčne hry; J. Haško: Mucha. 

Inštrumentálne skladby: A. Dvořák: Tanec škriatkov; I. Szeghyová: Ťaví pochod, 

Namrzený papagáj; C. Saint-Saëns: Labuť; C. Saint-Saëns: Sliepky a kohúty; M. Ravel: 

Pavana Šípkovej Ruženky; J. Letňan: Flauta. 

Vokálno-inštrumentálne skladby: M. Schneider -Trnavský: Uspávanka; E. Suchoň: Keď 

sa vlci zišli. 

 

• Zdenko Mikula: Lú čne hry 

- vokálna skladba, 

- zborová skladba pre miešaný zbor. 

 

• Juraj Haško: Mucha 

- vokálna skladba. 

 

• Antonín Dvořák: Tanec škriatkov 

- inštrumentálna skladba, 

- Poetické nálady č. 8, opus 85, 

- pre klavír, 
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- veľká trojdielna piesňová forma A B A. 

 

• I ris Szeghyová: Ťaví pochod, Namrzený papagáj 

- inštrumentálne skladby pre klavír, 

- z klavírneho cyklu Poďme do ZOO! 

 

• Camille Saint-Saëns: Sliepky a kohúty 

- inštrumentálna skladba, 

- z orchestrálnej suity Karneval zvierat, 

- skladba pre dva klavíry, dvoje huslí, violu, violončelo, kontrabas, flauty, klarinet, 

xylofón, harmónium, 

- aj v klavírnej verzii. 

 

• Maurice Ravel: Pavana Šípovej Ruženky 

- inštrumentálna skladba, 

- z cyklu hudobných rozprávok Mamička hus, opus 62 (1910) pre štvorručný klavír, 

- inštrumentácia pre malý orchester. 

 

• Július Letňan: Flauta 

- inštrumentálna skladba, 

- sólo flauty so sprievodom orchestra, 

- z cyklu Zázračná muzika. 

 

• Mikuláš Schneider-Trnavský: Uspávanka 

- vokálno-inštrumentálna skladba pre sólový spev, 

- skladba so sprievodom klavíra. 

 

• Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli 

- skladba s podtitulom Malá ľudová rozprávka pre deti, 

- vokálno-inštrumentálna skladba pre sláčikové trio a detský spevácky zbor, 

- aj v klavírnej verzii, 

- z cyklu skladieb Obrázky zo Slovenska, 

- komorná hudba. 


